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Pennod 3: Cwmpas yr ymarfer codeiddio 
 
 
 

 
CYFLWYNIAD 

 
3.1 Yn y Papur Cwmpasu, rydym yn esbonio bod y syniad o gyflwyno ymarfer 

codeiddio ehangach yn raddol wedi derbyn ystyriaeth.Rydym wedi mynegi barn 

dros dro y gallai cynllun ymarferol o godeiddio symud ymlaen mewn pum cam, sy'n 

ymwneud â: 

 
(1) chynllunio datblygu a rheoli datblygu; 

 
(2) yr amgylchedd hanesyddol; 

 
(3) yr amgylchedd gwledig; 

 
(4) adfywio a datblygiad; a 

 
(5) sylweddau peryglus.1 

 
3.2 Aethom ati i ofyn i'r ymgyngoreion a oeddent yn credu mai dyma oedd y ffordd orau 

ymlaen, fel cam cyntaf ac hefyd fel rhaglen ddilynol. 

 
3.3 Mynegodd nifer o ymgyngoreion eu barn am agweddau penodol o'r ymarfer (er 

enghraifft, yr amgylchedd hanesyddol, neu'r amgylchedd gwledig), ond ychydig 

iawn o sylwadau a roddwyd ar y cyfan am gwmpas cyffredinol yr ymarfer.Roedd y 

Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru'n meddwl y byddai pum cam yn 

ormod o ran cwblhau'r prosiect o fewn amser rhesymol.Yn lle hynny, awgrymodd 

y byddai tri cham o waith yn well, naill ai drwy gyfuno camau dau a thri, a chamau 

pedwar a phump neu drwy adael cam dau fel y mae ac yna gyfuno camau tri, 

pedwar a phump. 

 

3.4 Rydym wedi ystyried y cwestiwn o gwmpas yng nghyd-destun yr ymatebion a 

gawsom, ac yng nghyd-destun ein gwaith pellach ar y prosiect yn 

gyffredinol.Rydym hefyd wedi cymryd i ystyriaeth y pwerau diwygiedig sydd ar 

gael i'r Cynulliad yng nghyd-destun yr addasiadau i Ddedf Llywodraeth Cymru 

2006 a wnaed gan Ddeddf Cymru 2017, a'r rhaglen beilot o atgyfnerthiad a 

gyhoeddwyd gan y Cwnsler Cyffredinol i Gymru ym mis Rhagfyr 2016. 

 
3.5 Fel y byddwch yn dechrau gweld, rydym yn argymell dull ychydig yn wahanol erbyn 

hyn i'r hyn a awgrymwyd gennym yn y Papur Cwmpasu.Rydym yn argymell yn 

arbennig y dylid dod â mwy o ddeunydd i mewn i'r Bil Cynllunio o'r cychwyn, ond 

rydym yn llai rhagnodol am yr hyn y gallai camau diweddarach y broses godeiddio 

ei gynnwys. 

 
3.6 Mae ein cynnig ynglŷn â chanolbwyntio ar gynllunio datblygiad a rheoli datblygiad 

wedi derbyn cefnogaeth gref gan randdeiliaid; ac rydym yn dal i farnu y dylai hynny 

                                                           
1  Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, paragraff 4.8. 
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fod wrth galon yr ymarfer presennol.Rydym hefyd yn gweld manteision mewn 

codeiddio darpariaethau Deddf Cynllunio Gwlad a Thref (DCGTh) 1990 sy'n delio 

gydag adfywiad, ac ar yr un pryd gael gwared â nifer o ddarpariaethau diangen, yn 

rhan o'r ymarfer presennol.Felly, rydym yn barnu erbyn hyn y byddai'n well i'r 

ymarfer codeiddio presennol gwmpasu'r gyfraith ar gynllunio datblygiad, rheoli 

datblygiad (yn cynnwys gwaith i adeiladau hanesyddol, arddangos hysbysebion, a 

gwaith i goed sydd wedi'u diogelu), ac adfywio – hynny yw, Camau (1) a (4) o'r 

pump a bennwyd dros dro yn y Papur Cwmpasu. 

 
3.7 Ystyrir y ddeddfwriaeth gyffredinol ar yr amgylchedd hanesyddol (Cam (2)) mewn 

ymarfer codeiddio sy'n cael ei weithredu yn gyfochrog â chynhyrchu'r Cod 

Cynllunio, yn rhan ar wahân o raglen beilot Llywodraeth Cymru.2 Rydym yn 

awgrymu bod y gyfraith ar amgylchedd gwledig a sylweddau peryglus (Camau 

(3) a (5)) yn derbyn ystyriaeth ar gyfer codeiddio maes o law. 

 
3.8 Yng ngweddill y Bennod hon rydym yn traod pob un o'r pum pwnc sydd wedi'u 

rhestru ym Mharagraff 3.3.uchod.Yna rydym yn cyfeirio'n fyr at bynciau eraill yr 

ydym wedi ystyried eu cynnwys ond wedi eu gwrthod.Yn olaf rydym yn awgrymu 

siâp posibl Bil sy'n gweithredu ein cynigion dros dro. 
 

 
 
 
Y DULL CYFFREDINOL 

 
3.9 Cyn symud ymlaen ymhellach, gallai fod yn ddefnyddiol ailadrodd rhai o'r 

egwyddorion cyffredinol sydd wedi hysbysu ein dull. 

 
3.10 Yn gyntaf, byddai'n fanteisiol i'r holl ddeddfwriaeth sy'n effeithio ar unrhyw faes 

penodol o weithgaredd fod o fewn un ddeddf unigol, cyn belled ag y bo'n bosibl.Nid 

yw'n broblem, er enghraifft, bod y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â chynllunio ar 

wahân i Ddeddf Adeiladu 1984 a'r Rheoliadau Adeiladu, am fod yr olaf yn wahanol 

o ran eu cysyniad, ac yn ymwneud â cham gwahanol o'r broses ddatblygu.Ond nid 

yw'n dderbyniol bod y gyfraith sy'n llywio'r broses o ffurfio cynlluniau datblygu yng 

Nghymru wedi ei chynnwys ar hyn o bryd yn Neddf Cynllunio a Phryniant Gorfodol 

("PCPA") 2004 ac y mae'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â gweithrediad y polisi 

hwnnw yn y Ddeddf Cynlunio Gwlad a Thref 1990 – yn y ddau achos, fel y cafodd 

ei diwygio gan Ddeddf Cynllunio (Cymru) (DC(C)) 2015. 

 

3.11  Yn ail, po fwyaf y mae wedi'i ymgorffori mewn ymarfer codeiddio, neu unrhyw gam 
o godeiddio mwy, y mwyaf boddhaol, mewn egwyddor, fydd – eglurder cyffredinol 
– y cod a geir o ganlyniad.I'r un graddau wrth gwrs, po fwyaf yw cwmpas unrhyw 
ymarfer o'r fath, y mwy cymhleth fydd yr ymarfer a'r mwy o adnoddau y bydd yn 
gofyn amdanynt gan bawb perthnasol – yn cynnwys swyddogion polisi, 
cyfreithwyr, drafftwyr, a deddfwyr.O safbwynt defnyddwyr y Cod, mae'n 
annerbyniol cael gormod o ddarnau o ddeddfwriaeth nad ydynt fel petaent yn 
perthyn i'w gilydd; ond gallai un Ddeddf enfawr wedi'i chyfuno fod yn drwsgl hefyd 
ac yn anodd ei defnyddio.Mae ystyriaethau o'r fath yn golygu bod yn rhaid cael 
cydbwysedd wrth ystyried faint y dylid ei gynnwys. 

 

                                                           
2  Gweler paragraffau 3.87 i 3-3.100. 
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3.12 Yn drydydd, mae'n amlwg y byddai codeiddio'r rheolaeth ar gynllunio a datblygu ar 

ei ben ei hun yn gofyn gwneud addasiad sylweddol i ddeddfwriaeth berthnasol arall 

– er enghraifft, y darpariaethau sy'n ymwneud â'r amgychedd hanesyddol, coed, 

ac adfywiad. Os yw'r holl ddeddfwriaeth, neu o leiaf ran ohoni, wedi'i chynnwys yn 

y Cod ar y dechrau, byddai hynny'n osgoi'r angen am ddarpariaethau diwygio a 

allai fod yn gymhleth. 

 

3.13 Felly, er enghraifft, mae'r prosiect Ailysgrifennu'r Gyfraith Dreth wedi cyflwyno cod 

treth cwbl newydd; ond oherwydd maint enfawr yr ymarfer hwnnw, cafodd y cod 

newydd ei gyflwyno mewn nifer o gyfrannau, gan achosi diwygiadau cymhleth yn 

ystod y trosglwyddo.3
 Rydym wedi dysgu o brofiad yr ymarfer hwnnw ac rydym yn 

teimlo y byddai'n well cynnwys cymaint ag sy'n bosibl o'r ddeddfwriaeth berthnasol 

yn yr ymarfer o'r cychwyn, gan ostwng nifer y camau dilynol gymaint ag sy'n 

bosibl.Ond mae “gymaint ag sy'n bosibl" yn golygu yn union hynny – mae'n rhaid 

ystyried maint unrhyw ymarfer o'r fath yma yng nghyd-destun y drafftio a'r 

adnoddau proffesiynol eraill sydd ar gael i gynhyrchu'r Cod. 

 
3.14 Yn bedwerydd, bydd cyflwyno deddfwriaeth newydd ar unrhyw raddfa'n gofyn 

ymarfer gweinyddol sylweddol ar ran y rheiny sy'n gweithredu'r system gynllunio o 

ddydd i ddydd – yn cynnwys cynhyrchu deunydd esbonio i ddefnyddwyr y 

ddeddfwriaeth, a gwneud hyfforddiant priodol – y byddai'n rhaid ei ailadrodd i ryw 

raddau ar bob cam pellach o ymarfer codeiddio ac iddo gamau niferus.Mae hynny 

hefyd yn awgrymu y byddai cyflawni mwy ymhob cam yn ei gwneud hi'n haws i 

ddefnyddwyr y system yn gyffredinol.Unwaith eto, fodd bynnag, ni ddylid cymryd 

yr egwyddor honno'n rhy bell, oherwydd byddai ceisio amsugno gormod o 

newidiadau ar yr un pryd yn dod yn anodd i ddefnyddwyr. 

 
3.15 Yn olaf, mae'n bwysig cofio bod llawer o'r gyfraith berthnasol yn y maes yma i'w 

gael mewn deddfwriaeth eilaidd – sef rheoliadau, rheolau a gorchmynion ar hyn o 

bryd.Mae bron i 100 o ddarnau uniongyrchol berthnasol o ddeddfwriaeth eilaidd,4 

ochr yn ochr â darnau eraill sy'n anuniongyrchol berthnasol. Byddai'n ddefnyddiol 

– ac yn gyfatebol gyda syniad Llywodraeth Cymru o God – i gymaint o'r rhain ag 

sy'n bosibl gael eu diweddaru, eu cyfuno a'u rhesymoli ochr yn ochr ag ail siapio'r 

ddeddfwriaeth sylfaenol; ond mae hwnnw hefyd yn weithredu mawr wrth gwrs sy'n 

gofyn llawer o adnoddau. 
 

 

3.16 Mae werth nodi bod cyfuniad gweddol ddiweddar y gyfraith gynllunio yng Ngogledd 

Iwerddon yn cynnwys cyflwyno Deddf Gynllunio newydd, a dderbyniodd gydsyniad 

Brenhinol yn 2011 ac a ddaeth i rym yn 2015, ynghyd â chyfres gyflawn o 

ddeddfwriaeth eilaidd newydd. 

 
3.17 Am yr holl resymau hyn, mae'n ymddangos yn ddoeth, ar y cam yma, i gychwyn 

rhaglen godeiddio sy'n rhesymol uchelgeisiol – gan hefyd ystyried yr adnoddau 

sydd ar gael i Lywodraeth Cymru i gyflawni'r rhaglen. 

                                                           

3 Roedd hwn yn ymarfer, a gyflawnwyd gan dîm mawr o CThEM a Swyddfa Cwnsleriaid Seneddol, a 
arweiniodd at ailosod nifer helaeth o statudau treth gan Saith Deddf fawr, o Ddeddf Lwfansau Cyfalaf 
2011 i Ddeddf Trethiant (Rhyngwladol a Darpariaethau Eraill) 2010. Am asesiad annibynnol, gweler 
Adolygiad o Ddeddfwriaeth Treth Incwm Ail-ysgrifenedig, Ipsos Mori (ar ran CThEm) Adroddiad Ymchwil 

104, 2011.  
4       Gweler Gwyddoniadur Cyfraith Cynllunio, cyfrol 8. 
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CYNLLUNIO DATBLYGIAD A RHEOLI DATBLYGIAD 

 
Ymatebion i'r Papur Cwmpasu 
 
3.18  Yn ein Papur Cwmpasu, roeddem yn cynnig y dylai ffocws cam cyntaf y codeiddio 

fod ar gynllunio datblygiad a rheoli datblygiad – yn arbennig, 
 

(1) darpariaethau cynllunio craidd; 

 
(2) darpariaethau cynllunio ategol; a 

 
(3) threfnau caniatâd eraill.5 

 
3.19 Aethom ati i wahodd sylwadau ymgyngoreion i'r Papur Cwmpasu, am gwmpas 

cynigiedig darn cychwynnol o gyfraith gynllunio, yn canolbwyntio ar reoli datblygiad 

a rheoli chynllunio.6 
 
3.20 Roedd mwyafrif yr ymatebwyr yn cefnogi'r cwmpas a gynigiwyd.7

 Er enghraifft, 

roedd Richard Harwood QC yn cytuno gyda chwmpas eang y prosiect a 

ddisgrifiwyd yn y papur, gan nodi bod “rheoli datblygiad yn rhan allweddol o'r 

broses, a bod digonedd o bethau i'w gwneud”. 

 
3.21 Yn ôl y Gymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref, dylai ffocws cychwynnol y cod fod ar 

baratoi cod cynllunio ar gyfer gwneud cynlluniau a rheoli datblygiad. Yn yr un modd, 

nododd Cyngor Sir Mynwy y byddai canolbwyntio ar feysydd o ddefnydd pob dydd 

yn ymarfer haws ei reoli na cheisio ymdrin â'r gamwt cyfan o ddeddfwriaeth 

gynllunio. Dyma nododd Cyngor y Bar: 

 
Rydym yn cytuno gyda Chomisiwn y Gyfraith y byddai hyn yn ddarn 

gweddol eang ac eithriadol o waith, gyda'r holl gostau perthnasol ac yn 

nhermau amser ac adnoddau. Yng nghyd-destun hynny, rydym wedi 

ystyried a yw'n ddewis ymarferol bosibl i rannu'r cam cychwynnol a 

gynigir yn ddarnau llai. Rydym wedi dod i'r casgliad, o ystyried popeth, 

bod Comisiwn y Gyfraith yn gywir o ran y materion y mae wedi eu dewis 

i'w cynnwys yn y cam cyntaf a dylai hyn ymdrin â rheoli datblygiad. 
 

3.22 Dywedodd Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen wrthym y dylai “y cwmpas cychwynnol 

ar gyfer codeiddio'r gyfraith gynllunio fod yn hawdd ei reoli”. Nododd bod y pwnc o 

gynllunio datblygiad a rheoli datblygiad yn 'faes sylweddol a swmpus o'r gyfraith’. 

Awgrymodd y dylid rhannu'r pwnc ymhellach yn feysydd didoledig, 

arwahanol.Roeddent yn awgrymu'r categoreiddio pellach a ganlyn: 

 
 (1) apeliadau 

 
 (2) gorfodaeth 

 
 (3) caniatadau cynllunio 

                                                           
   5       Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, Pennod 4. 

6 Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, cwestiwn 4-1. 

7 Rhoddodd 36 o ymatebwyr farn am gwmpas y cod cynllunio: cytunodd 24, anghytunodd 5 ac roedd 7 heb 
farn y naill ffordd na'r llall. 
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3.23 Roedd Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol Cymru'n meddwl y byddai pum cam yn 

ormod o ran cwblhau'r prosiect o fewn amser rhesymol.Yn lle hynny, awgrymodd 

y byddai tri cham o waith yn well, naill ai drwy gyfuno camau dau a thri, a chamau 

pedwar a phump neu drwy adael cam dau fel y mae ac yna gyfuno camau tri, 

pedwar a phump. 

 
3.24 Nawr rydym yn ystyried yn eu tro bob un o'r tri maes bras y cyfeirir atynt ym 

Mharagraff 3.18 uchod. 
 
 
 
 
DARPARIAETHAU CYNLLUNIO CRAIDD 

 
3.25 Yn y categori cyntaf o bynciau sydd i gael eu cynnwys yn y Cod newydd – a 

ddisgrifir fel "darpriaethau cynllunio craidd" – canfu'r Papur Cwmpasu nifer o 

bynciau, yn cynnwys y canlynol: 

 
 (1) pwrpas y system gynllunio; 

 
 (2) sut mae'r system gynllunio'n cael ei gweinyddu; 

 
 (3) y broses o wneud cynlluniau; 

 
 (4) natur y datblygiad; 

 
 (5) y broses o geisio caniatâd cynllunio; 

  
 (6) cywiriadau; a 

 
 (7) gorfodaeth.8 

 
Pwrpas y system gynllunio, a sut mae'n cael ei gweinyddu 

 

3.26 Nid yw'r ddeddfwriaeth gyfredol yn gwneud unrhyw ddatganiad eglur am bwrpas y 

system gynllunio; ac mae'r dyletswyddau cyffredinol a roddir i'r holl awdurdodau 

cyhoeddus –  yn cynnwys y rheiny sy'n  penderfynu ceisiadau cynllunio  –  wedi'u 

gwasgaru'n eang.Cyflwynwyd darpariaethau mewn dull sy'n ymddangos erbyn hyn 

braidd yn ddi-batrwm dros y 70 mlynedd diwethaf, ac rydym yn ystyried ym 

Mhennod 5 y Papur Ymgynghori yma i ba raddau y dylid dod â nhw at ei gilydd 

mewn datganiad dealladwy ynglŷn â beth yw sail y system, ar ddechrau'r Cod 

newydd. 

 
3.27 Mae'r gyfraith sy'n llywio gweinyddiad y system gynllunio i'w chael yn rhannol yn 

Rhan 1 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, er bod hon wedi cael ei diwygio'n 

sylweddol ac yn aneglur iawn erbyn hyn o ran beth sy'n berthnasol i Gymru.Mae 

amrywiol ddarnau o ddeddfwriaeth eilaidd am hyn hefyd. Ystyrir hyn hefyd ym 

Mhennod 5. 

 

 

                                                           
8  Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, paragraffau 4.20 – 4.52. 
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Gwneud cynlluniau 
 

3.28 Yn wreiddiol, roedd y broses wneud cynlluniau yn Rhan 2 Deddf Cynllunio Gwlad 

a Thref 1990; cafodd honno ei dirymu gan Ddeddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol 

2004.Yna cafodd y trefniadau newydd, sy'n cael eu llywio erbyn hyn gan Ran 6 

Deddf 2004 (nid, rhaid nodi, Deddf 1990), eu haddasu'n sylweddol gan Ddeddf 

Cynllunio (Cymru) 2015.Mae'r darpariaethau yma'n rhy newydd i wneud adolygiad 

realistig o ba mor effeithiol ydynt, ond maent angen cael eu dwyn ynghyd yn y prif 

Fil Cynllunio.Mae hyn yn cael ei ystyried ym Mhennod 6, ynghyd â'r pwnc 

cysylltiedig o falltod cynllunio. 

 
Natur y datblygiad 

 

3.29 Mae natur y datblygiad – hynny yw, adeiladu, peirianneg, mwyno a gweithredoedd 

eraill, a gwneud newid materol i'r ffordd y defnyddir y tir – wrth galon y system 

gynllunio. Mae llawer o'r datblygiad yn weddol fychan, ac wedi ei ganiatáu gan 

orchymyn datblygu; mae angen cais cynllunio ar gyfer prosiectau mwy sylweddol. 

 
3.30 Nid yw'r gyfraith ar y pwnc yma wedi ei gyflwyno'n arbennig o glir ar hyn o bryd; ac 

rydym yn esbonio ym Mhennod 7 (yr angen am gais cynllunio) ein cynigion i'w 

gyflwyno mewn ffordd sy'n haws ei ddeall i ddefnyddwyr. 

 
Y broses o geisio caniatâd cynllunio (yn cynnwys datrysiadau) 

 

3.31 Mae'r broses o reoli datblygiad (y cyfeiriwyd ato yn y gorffennol fel "rheolaeth ar 

ddatblygiad") yn derbyn sylw yn Rhan 3 Cynllun Datblygu Gwlad a Thref 1990.Ond 

mae wedi cael ei ddiwygio'n sylweddol gan nifer o Ddeddfau dilynol, rhai ohonynt 

yn berthnasol yn Lloegr yn ynig, rhai dim ond yng Nghymru, a rhai yn y ddwy wlad, 

a'i gymhlethu gan ddeddfwriaeth eilaidd gymhleth.Mae wedi cael ei gymhlethu 

ymhellach gan gyflwyno gweithdrefn caniatâd newydd, yn Neddf Cynllunio (Cymru) 

2015, ar gyfer datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol; ac efallai y bydd hynny 

ynddo'i hun yn cael ei adolygu eto ar sail y newidiadau a wneir gan Ddeddf Cymru 

2017.9 

 
3.32 Felly, rydym yn dod i'r casgliad y dylai'r darpariaethau statudol sy'n ymwneud â 

rheoli datblygiad ffurfio craidd y Bil Cynllunio newydd. 

 
3.33 Rydym yn ebsonio ein cynigion i gyflwyno'r gyfraith mewn ffordd sy'n ddealladwy 

iawn i ddefnyddwyr – yn bennaf ym Mhennod 8 (ceisiadau i awdurdodau 

cynllunio); a Phennod 9 (ceisiadau i Weinidogion Cymru). Mae Deddf Cynllunio 

Gwlad a Thref 1990 hefyd yn cynnwys nifer o ddarpariaethau eraill, sy'n 

angenrheidiol i sicrhau bod y system gynllunio gyfan yn rhedeg yn esmwyth – yn 

arbennig y rheiny sy'n ymwneud ag apeliadau.Mae'r rhain yn derbyn sylw ym 

Mhennod 11. 
 

3.34 Mae'r Bennod honno hefyd yn delio gyda nifer o ddarpariaethau eraill sy'n atodol 

i'r prif ddarpariaethau ar gyfer rheoli datblygiad. Felly mae'n cyffwrdd ar y 

darpariaethau sy'n ymwneud ag: 

 
 (1) addasu a diddymu caniatâd cynllunio, a'r hawl i ddigollediad o ganlyniad i 

hynny; 

                                                           
9         Gweler pennod 9. 
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 (2) rhoi'r gorau i'r defnyddiau presennol (gyda digollediad cysylltiedig); 

 
 (3) gwasanaethu hysbysiadau prynu; (lle mae tir yn cael ei wneud yn ddiwerth o 

ganlyniad i benderfyniad cynllunio); a 

 
 (4) thrin priffyrdd sydd wedi'u heffeithio gan y broses gynllunio. 

 
3.35 Yn anaml iawn y mae'r darpariaethau yma'n cael eu defnyddio mewn gwirionedd, 

ond mae angen eu mynegi yn y fath fodd fel nad ydynt yn rhwystro mynediad i, na 

dealltwriaeth o'r darpariaethau a ddefnyddir yn fwy cyffredin sy'n llywio'r broses 

rheoli datblygiad 

 
Datblygiad heb ei awdurdodi 

 

3.36 Y pwnc olaf a benwyd yn y Papur Cwmpasu fel “darpariaeth graidd” oedd 
gorfodaeth.10

 

 
3.37 Byddai hefyd yn ddefnyddiol cynnwys y darpariaethau sy'n ymwneud ag ymgeisio 

am ganiatâd cynllunio, a rhoi caniatâd cynllunio, i ddatblygiad sydd wedi cael ei 

wneud yn barod.11 Ni heriodd unrhyw un y farn, a fynegwyd yn y Papur Cwmpasu, 

y dylai'r Cod gynnwys y darpariaethau sy'n ymwneud â datblygiad diawdurdod. 

 
3.38 Rydym wedi nodi ein cynigion mewn perthynas â datblygiad a gorfodaeth 

diawdurdod ym Mhennod 12. 
 
 
 
 
DARPARIAETHAU SY'N ATEGOL I'R SYSTEM RHEOLI DATBLYGIAD 

 
Pynciau a bennwyd yn y Papur Cwmpasu 

 

3.39 Roedd yr ail gategori o bynciau i gael eu cynnwys wedi ei ddisgrifio yn y Papur 

Cwmpasu fel “darpariaethau cynllunio ategol”. O dan y pennawd yma, rydym wedi 

nodi bod nifer o ddarpariaethau ategol eraill sy'n angenrheidiol i weithrediad 

effeithlon y darpariaethau craidd.Mae rhai o'r rhain, sydd wedi'u cysylltu'n 

uniongyrchol â'r system rheoli datblygiad, wedi eu crybwyll uchod.12
 

 
3.40 Mae hefyd ystod o ddarpariaethau eraill yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a 

deddfwriaeth gysylltiedig, sy'n ymwneud â'r system gynllunio gyfan. Maent yn 

cynnwys y canlynol: 
 

(1) y darpariaethau, sydd yn Rhannau 11 a 13 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990 ar hyn o bryd, sy'n addasu'r broses i gynnwys gofynion arbennig 

ymgymerwyr statudol a thir y Goron; 

 
(2) gweithredu'r system gynllunio i ofynion arbennig datblygu mwyngloddio; 

 

                                                           
10  Cyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, paragraffau 4.47 – 4.52. 
11  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 73A 
12  Malltod cynllunio (gwelwch baragraff 3.30); diwygio a diddymu, rhoi'r gorau i, hysbysiadau prynu, a 

phriffyrdd (para 3.36). 



42 
 

(3) y darpariaethau, yn bennaf yn Rhan 12 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, 

sy'n llywio'r broses o herio dilysrwydd amrywiol benderfyniadau cynllunio yn y 

llysoedd; a 

 
(4) darpariaethau cyffredinol yng ngweddill y Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref – 

yn benodol Rhan 14 (darpariaethau ariannol) a Rhan 15 (darpariaethau ategol 

ac amrywiol, yn cynnwys dehongliad). 

 
3.41 Efallai nad yw'n syndod mai ychydig iawn o'r rhieny a ymatebodd i'r Papur 

Cwmpasu a gyfeiriodd at y darpariaethau ategol yma. Roedd Persimmon Homes 

West Wales wedi cytuno y dylent gael eu cynnwys yn y Cod. Roedd y syniad o 

gynnwys y darpariaethau arbennig yn ymwneud ag ymgymerwyr statudol yn y Cod 

wedi ei gefnogi gan RWE, Generation, Innogy Renewables, a Dŵr Cymru (Welsh 

Water). Ond awgrymodd y Gymdeithas Landlordiaid Preswyl bod digon o sylwedd 

yn y darpariaethau craidd, heb gynnwys hefyd y pynciau digon arbenigol sydd wedi 

eu rhestru uchod (heblaw dilysrwydd efallai). 

 
3.42 Mae'r darpariaethau yma'n ymwneud yn gyffredinol â materion sydd bron byth yn 

dod i'r golwg mewn bywyd pob dydd, ond sy'n hanfodol i weithrediad y system 

gynllunio gyfan, ac felly ni ellir eu dileu.Ac ni allent chwaith gael eu gosod yn ddoeth 

yn unrhyw le arall heblaw yn yr un darn o ddeddfwriaeth â'r darpariaethau craidd 

hynny.Fodd bynnag, mae'r ffordd y cânt eu cyflwyno o fewn y Bil yn gallu cael 

effaith sylweddol ar eu heglurder cyffredinol, felly mae angen meddwl amdanynt yn 

ofalus.Mae nifer ohonynt yn ddiangen neu ddi-fudd erbyn hyn, ac nid oes angen 

eu cynnwys yn y Cod newydd. 

 
3.43 Ystyrir y darpariaethau cyffredinol yma yn y bennod olaf, Pennod 17. 

 
Darparu seilwaith 

 

3.44 Un pwnc na grybwyllwyd yn y Papur Cwmpasu oedd cyllido seilwaith, oherwydd   

nid oedd Ardoll Seilwaith Cymunedol (CIL) wedi ei datganoli i Gynulliad Cymru.13
 

Ond bydd wedi'i datganoli cyn hir (unwaith y bydd y newidiadau a wnaed yn Neddf 

Cymru 2017 wedi eu gweithredu), ac felly rydym yn ystyried yn y fan yma a ddylid 

cynnwys y ddeddfwriaeth berthnasol yn y Cod Cynllunio, am ei bod yn un o 

ddarpariaethau ategol mwy arwyddocaol y system rheoli datblygiad. 

 
3.45 Mae rhan swmpus o'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r Ardoll Seilwaith Cymunedol 

i'w gael mewn deddfwriaeth eilaidd, y gellir ei diweddaru a'i hailysgrifennu i Gymru 

– ynghyd â pholisi ac arweiniad cefnogol – fel y mae amser yn caniatáu.Ond 

byddai'n anffodus pe bai'r cyfle yma'n cael ei golli i gynnwys y ddeddfwriaeth 

sylfaenol berthnasol o fewn y prif Fil Cynllunio, i sicrhau bod y ddau fecanwaith 

ariannu (goblygiadau cynllunio penodol i safle a'r Ardoll Seilwaith Cymunedol)  yn 

cael eu hystyried yn rhan o becyn integredig. Yn ogystal, gall goblygiadau cynllunio 

ddelio gyda materion heblaw am gyllido. 
 

3.46 Rydym felly yn argymell y dylai'r ddau fecanwaith ariannu, o'u hystyried ynghyd, 

fod ymysg y pynciau yn y codeiddio, yn rhan o'r ystyriaeth a roddir i reoli datblygiad 

prif ffrwd. Rydym yn trafod hyn ymhellach ym Mhennod 10. 
 

                                                           
13  Gweler para 1.44. 



43 
 

TREFNAU CANIATÂD ERAILL 
 
3.47 O dan y trydydd pennawd y cyfeirir ato uchod,14 “trefnau caniatâd eraill”, roedd y 

Papur Cwmpasu'n ystyried y rheoliadau sy'n ymwneud â gwaith sy'n effeithio ar 

adeiladau rhestredig, ardaloedd cadwraeth, hysbysebion a choed. 

 
Gwaith i adeiladau rhestredig ac mewn ardaloedd cadwraeth 

 

3.48 Mae'r rhan fwyaf o'r gwaith i adeiladau rhestredig a dymchweliad mewn ardaloedd 

cadwraeth yn gofyn caniatâd cynllunio; ond maent hefyd angen caniatâd arbenigol, 

a geir hefyd gan yr awdurdod cynllunio (neu, drwy apêl, gan Weinidogon Cymru) – 

o dan Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990.Ymdrinir â'r ddau gais gyda'i gilydd, a'u 

penderfynu'n gyfochrog. Bu'r Papur Cwmpasu'n archwilio pa mor fanteisiol fyddai 

cynnwys pob un, neu rai, o'r cyfundrefnau arbennig hynny  mewn rheoli cynllunio 

prif ffrwd.15
 

 
3.49 Yng nghyd-destun y sylwadau niferus a dderbyniwn fel ymateb, rydym yn ystyried 

y mater yma ymhellach ym Mhennod 13. Rydym felly yn cynnig – yn amodol ar 

wneud nifer o addasiadau technegol gweddol fychan i'r ddeddfwriaeth i sicrhau na 

chollir y diogelu – y byddai'n bosibl ac hefyd yn fanteisiol i gyfuno caniatâd adeiladu 

rhestredig a chaniatâd ardal gadwraeth gyda chaniatâd cynllunio. 

 
Gwaith i henebion cofrestredig 

 

3.50 Mae gwaith i henebion cofrestredig, ar y llaw arall, ychydig yn wahanol. Mae gwaith 

o'r math yma'n gofyn "caniatâd henebion cofrestredig" bob amser, o dan Ddeddf 

Henebion ac Ardaloedd Archaeolegol ("Deddf Henebion") 1979. 

 
3.51 Fel yr ydym yn esbonio ym Mhennod 13, nid ydym yn argymell bod caniatâd 

henebion cofrestredig yn cael ei gyfuno gyda chaniatâd cynllunio.16 

 
Hysbysebu awyr agored 

 

3.52 Yn gyffredinol, mae angen caniatâd ar wahân ar gyfer hysbysebu awyr agored, ac 

mae hwn bron yn gyfan gwbl yn perthyn i Reoliadau Hysbysebion ar wahân. Mae'n 

ymddangos bod y system honno'n gweithio'n foddhaol ar y cyfan, ac nid ydym yn 

gweld unrhyw reswm i gynnig newid mawr.17
 Yn arbennig, nid ydym yn ystyried y 

byddai'n briodol cynnwys caniatâd am hysbysebu, o dan y Rheoliadau, yn rhan o'r 

caniatâd cynllunio prif ffrwd. 

 
3.53 Ond, byddai'n ddefnyddiol pe bai'r ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n llywio'r rheolaeth 

ar hysbysebu'n cael ei chynnwys yn y prif God Cynllunio.Yn arbennig, mae'n 

bwysig pwysleisio sail polisïau rheolaeth o'r fath a sicrhau bod y drefn yn cyfateb 

gyda rheoliadau cynllunio eraill (er enghraifft, mewn perthynas ag ymgymerwyr 

statudol). Mae'n dilyn y dylai deddfwriaeth sylfaenol – sy'n weddol gyfyngedig ei 

maint beth bynnag – gael ei chynnwys yn y Cod. 

 

                                                           
14  Gweler para. 3.18. 
15  Cyfraith Cynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, para. 4.65 i 4.71. 
16  Gweler paragraffau 13.181 i 13.185. 
17  Er gweler para. 14.72 - 14.81 ar ddarpariaethau ar gyfer tynnu hysbysfyrddau sydd heb eu 

hawdurdodi. 
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3.54 Nid oedd unrhyw ymatebwyr i'r Papur Cwmpasu'n anghytuno gyda chynnwys 

caniatâd hysbysebu o fewn y Cod; er bod Cymdeithas Swyddogion Cynllunio 

Cymru (De Orllewin Cymru) o'r farn y dylid cynnwys hysbysebu'n amlwg o fewn y 

diffiniad o ddatblygiad, fel bod rheoli hysbysebu wedyn yn dod yn rhan o reolaeth 

gynllunio prif ffrwd. Rydym yn ystyried hyn ymhellach ym Mhennod 14.18 

 
Gwaith ar goed a pherthi 

 

3.55 Gwaith ar goed yw pwnc Pennod 15. Efallai bod angen caniatâd mewn perthynas 

â nhw o dan orchymyn diogelu coed (a geir gan yr awdurdod cynllunio neu 

Weinidogion Cymru ar apêl) neu efallai bod angen rhoi gwybod i'r awdurdod 

amdanynt os ydynt mewn ardal gadwraeth, neu efallai eu bod angen trwydded 

cwympo coed gan Gyfoeth Naturiol Cymru. Mae'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â 

rheoli gwaith o'r fath wedi'i gwasgaru mewn gwahanol leoedd 

 
3.56 Yn y Papur Cwmpasu, rydym yn awgrymu y byddai'n well i'r rheoliadau sy'n 

ymwneud â choed, ar ffurf Gorchmynion Diogelu Coed, gael eu codeiddio yn 

rhywle arall o fewn y rhaglen waith ehangach, ond nid o fewn y meysydd craidd.19
 

Cytunodd y Gymdeithas Gynllunio Gwlad a Thref, Cymorth Cynllunio Cymru, 

Persimmon Homes West Wales a Chyngor y Bar na ddylid cynnwys y rheoliadau 

sy'n berthnasol i goed yn rhan gyntaf y Cod. 

 
3.57 Roedd Coed Cadw'n anghytuno ac yn cyfeirio at y cysylltiadau cryfion rhwng rheoli 

datblygiad a'r system Gorchmynion Diogelu Coed – pwynt a wnaed hefyd gan 

Gyngor Bwrdeistref Casnewydd.Roedd gan y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol 

yng Nghymru hefyd amheuon ynglŷn â thynnu'r rheoliadau sy'n ymwneud â choed 

o gwmpas cam cyntaf y prosiect, gan nodi bod cyfraniad y coed i'r tirlun a 

bioamrywiaeth a seilwaith gwyrdd yn gyffredinol yn "agwedd gynyddol bwysig o 

fewn y broses reoli datblygiad ac ni ddylent gael eu hanwybyddu”. 

 
3.58 Nid ydym o'r farn y byddai'n briodol i'r caniatâd am waith ar goed gael ei gynnwys 

mewn caniatâd cynlllunio prif ffrwd.20 Ond, byddai'n ddefnyddiol dod â'r 

ddeddfwriaeth at ei gilydd mewn system o reolaeth gydlynol a symlach, ac os 

byddai'r ddeddfwriaeth sy'n llywio'r system honno'n cael ei chynnwys o fewn y Bil 

Cynllunio. 

 
3.59 Ynghylch darpariaethau cwympo coed sydd ar gael ar hyn o bryd yn Neddf 

Coedwigaeth 1967, byddai eu cynnwys yn ddymunol. Fodd bynnag, maent yn 

disgyn o fewn cwmpas gwaith y Tîm Rheoli Adnoddau Naturiol, adran o 

Lywodraeth Cymru sydd ar wahân i'r Adran Gynllunio.  Mae'r darpariaethau 

perthnasol yn rhan hefyd o ymarfer ymgynghori sydd yn berthnasol i fywyd gwyllt 

a chefn gwlad yn fwy cyffredinol, sydd yn debygol o arwain at ddeddfwriaeth 

newydd. Rydym felly wedi dod i'r casgliad na fyddai cynnwys y darpariaethau 

hynny yn addas, o leiaf ar hyn o bryd, ond dylid drafftio'r Bil mewn modd y byddai'n 

bosibl galluogi darpariaethau cyfwerth i gael eu cynnwys yn y dyfodol.  

 

                                                           
18  Gweler paragraffau 15.53 i 15.58. 
19  Cyfraith Cynllunio yng Ngymru: Papur Cwmpasu, paragraff 4.75. 
20  Gweler para. 15.53 i 15.58. 
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3.60 Nododd Cymdeithas Perchnogion Tir a Busnes Cefn Gwlad (“CLA”) fel yma: os 
byddai'r ymarfer codio presennol yn cael ei ymestyn i gynnwys rheoleiddio gwaith 
ar goed, yna byddai werth ystyried cynnwys Rheoliadau Perthi 1997.Rydym yn 
cytuno y byddai'n fanteisiol. Ond, rydym yn nodi bod y ddeddfwriaeth sylfaenol 
berthnasol yn gyfyngedig iawn ei faint, ac y bydd y Rheoliadau (sydd bron heb 
gael eu cyffwrdd ers iddynt gael eu gwneud yn gyntaf) yn barod maes o law i gael 
eu hailystyried, i weld a ydynt yn dal i fod yn addas ar gyfer eu pwrpas.Rydym o'r 
farn y byddai'n well gwneud yr ymarfer hwnnw yn rhan o'r adolygiad o 
ddeddfwriaeth cefn gwlad yn gyffredinol, y cyfeirir ati yn nes ymlaen yn y Bennod 
hon.21 

 

Trefnau caniatâd eraill: casgliad 
 

3.61 Rydym wedi dod i'r casgliad felly y dylai'r Cod Cynllunio gynnwys y ddeddfwriaeth 

sylfaenol sy'n rheoleiddio'r rheolaeth ar: 

 
 (1) waith i adeiladau rhestredig ac mewn ardaloedd cadwraeth; 

  
 (2) hysbysebu awyr agored; a 

 
 (3) gwaith ar goed wedi'u diogelu. 

 
3.62 Ond nid ydym o'r farn y dylid cynnwys y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â rheoli 

gwaith ar henebion cofrestredig. Yn lle hynny, dylid nodi'r ddeddfwriaeth honno, 

ynghyd â'r ddeddfwriaeth sylfaenol arall sy'n ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol 

yn gyffredinol, mewn Cod Amgylchedd Hanesyddol ar wahân.Rydym yn trafod hyn 

yn fwy manwl yn ddiweddarach yn y Bennod hon. 
 

 
 
 
GWELLIANT, ADFYWIAD AC ADNEWYDDIAD 

 
Cynllunio cadarnhaol 

 

3.63 Mae'r darpariaethau statudol a ystyriwyd hyd yn hyn yn ymwneud â: 

 
 (1) strwythur cyffredinol y Cod Cynllunio, 

  
 (2) paratoi polisi cynllunio, 

 
 (3) sicrhau caniatâd (mewn un ffurf neu'r llall) gan y rheiny sydd eisiau gwneud 

gwaith datblygu ar eu tir, a 

 
(4) chanlyniadau ariannol ac eraill y gwaith datblygu sy'n cael ei wneud. 

 
3.64 Yn ogystal, yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a deddfwriaeth gysylltiedig, 

mae nifer o ddarpariaethau sy'n ymwneud â phwerau awdurdodau cyhoeddus i 

ymyrryd yn gadarnhaol i ddod â newid i'r amgylchedd ffisegol. 

 
3.65 Yn fyr, mae nifer o'r pwerau a grëwyd drwy hyn wedi cael eu cyflwyno dros y saith 

deg mlynedd diwethaf o ganlyniad i amrywiol fentrau wedi'u gyrru gan bolisi gan 

lywodraethau o wahanol gymhlethdodau gwleidyddol i ddod ag adfywiad ac 

                                                           
21  Gweler para. 3.101 i 3.105. 
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adnewyddiad – i raddau mawr, ond nid yn ddieithriad, mewn ardaloedd trefol. 

Rydym wedi cydnabod o hyn nad ydy hi'n ddigon i ddibynnu ar gynlluniau sy'n cael 

eu hyrwyddo gan berchnogion tir preifat; mewn rhai achosion, mae'n rhaid i'r sector 

cyhoeddus, mewn un ffurf neu'r llall, ymyrryd er mwyn dod â gwelliant. 

 
3.66 Mae'n amlwg bod hyn yn rhan annatod o'r system gynllunio – yn wir, y rheswm am 

ei galw yn "system gynllunio" yn hytrach na'r "system rheoli datblygiad", yw am ei 

bod yn seiliedig ar y syniad o weithredu positif gan "gynllunwyr", yn hytrach nag 

ymateb yn syml i gynigion gan berchnogion tir a datblygwyr. 

 
3.67 Mae'r mentrau o dan y pennawd yma'n rhannu'n fras i dri chategori: 

 
 (1) pwerau i awdurdodau cyhoeddus annog neu alluogi i weithiau gwella gael 

eu gwneud gan berchnogion tir preifat; 

 
 (2) pwerau i awdurdodau wneud gwaith o'r fath ar dir sy'n parhau dan 

berchnogaeth breifat; a 

 
 (3) phwerau i awdurdodau brynu tir preifat, gyda'r bwriad o wneud y gwaith eu 

hunain neu ei basio i eraill iddyn nhw wneud y gwaith. 

 
3.68 Bydd yn cael ei nodi na fydd unrhyw ddyletswyddau, dim ond pwerau dewisol, i 

weithredu. Y rheswm am hyn yn rhannol yw bod posibilrwydd gweithredu o'r fath 

wedi ei gyfyngu gan allu cyfyngedig awdurdodau cyhoeddus i brynu tir preifat sy'n 

angenrheidiol er mwyn gweithredu'r mentrau a ddymunir.Mewn gwirionedd, wrth 

gwrs, mae hyn yn ddibynnol iawn hefyd ar argaeledd yr arian sy'n angenrheidiol 

naill ai i alluogi pryniant o'r fath neu i dalu am wneud y gwaith neu weithgaredd 

arall. 

 
3.69 Mae hefyd broblemau posibl mewn perthynas â'r gyfatebiaeth rhwng defnyddio'r 

pwerau yma a hawliau'r perchnogion eiddo perthnasol, yn arbennig yng nghyd-

destun Deddf Hawliau Dynol 1998. 

 
Pwerau statudol 

 

3.70 Mae'r grymoedd statuol wedi eu gwasgaru drwy Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 

1990 gyfan, ac mewn nifer o statudau eraill – yn benodol Deddf Parciau 

Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, Deddf Awdurdodau Lleol (Tir) 1963, 

Deddf Bwrdd Datblygu Cymru 1975, Deddf Llywodraeth Leol, Cynllunio a Thir 

1980, Deddf Tir Diffaith 1982, Deddf Grantiau Tai, Adeiladu ac Adfywiad 1996, 

Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003, a Deddf Lleoliaeth 2011.Nid ydynt yn 

ffurfio cynllun statudol rhesymegol o gwbl. Gellir nodi'n arbennig nad yw Deddf 

1975 wedi bod yn berthnasol ers rhai blynyddol i'r Bwrdd ei hun, am fod y corff 

hwnnw wedi ei ddiddymu yn 2006; ond erbyn hyn mae'n darparu'r awdurdod ar 

gyfer gweithredu gan Weinidogion Cymru. 

 

3.71 O dan y cyntaf o'r tri phennawd uchod, mae gan awdurdodau lleol y pwerau i roi 
blaendaliadau ariannol i hybu datblygiad;22 i ofyn i berchnogion gynnal eu tir a'u 

                                                           
22  Deddf Awdurdodau Leol (Tir) 1963, adrannau 3, 4. 
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hadeiladau;23 i ofyn iddynt dynnu neu orchuddio graffiti;24 ac i dynnu gwrychoedd 
uchel.25 Os nad yw'r perchnogion yn cydymffurfio gyda gofynion o'r fath, gall yr 
awdurdod fynd i mewn i'r tir a gwneud y gwaith angenrheidiol ei hun. Gall 
Gweinidogon Cymru hefyd, roi cymorth ariannol; roi cyngor a gweithredu fel arall i 
hybu datblygiad.26

 

 

3.72 O dan yr ail bennawd, mae gan awdurdodau cynllunio bŵer cyffredinol i wneud 
gwaith datblygu ar dir preifat;27 a chymysgedd braidd yn rhyfedd o bwerau penodol 

i ail hawlio neu wella tir diffaith, i blannu coed, ac i ddarparu modurdai a mannau 
sefyll i gerbydau.28

 Gall Gweinidogion Cymru wneud gwaith adfer a gwella.29
 

 
3.73 O dan y trydydd pennawd, gall awdurdodau cynllunio brynu tir i bwrpasau 

cynllunio;30 ac mae gan Weinidigon Cymru bwerau tebyg.31
 

 
Darpariaethau darfodedig 

 

3.74 Ochr yn ochr â’r pwerau a nodir uchod, y gellir eu defnyddio o leiaf ac sy’n dal i 

gael eu defnyddio – yn aml iawn mewn rhai achosion – mae nifer o ddarpariaethau 

statudol sydd prin wedi cael eu defnyddio, neu sydd heb gael eu defnyddio o gwbl, 

ers iddynt gael eu cyflwyno yn y lle cyntaf; neu a gafodd eu defnyddio i ddechrau 

ond nid mewn blynyddoedd diweddar. 

 
3.75 Cyflwynwyd nifer o weithdrefnau i alluogi awdurdodau cyhoeddus i gyflwyno 

datblygiad newydd ar raddfa fawr, fel arfer drwy greu cyrff arbennig yn lle’r 

awdurdodau cynllunio confensiynol – efallai i gydnabod y ffaith fod awdurdodau 

lleol a reolir yn ddemocrataidd yn ymddangos yn llai effeithiol nag asiantaethau 

gweithredol newydd sydd wedi’u creu yn benodol i gyflwyno newid. Ac yn y 

mwyafrif o achosion gellid weithdredu rheolaethau cynllunio trwy y corf arbennig a 

grëwyd drwy hyn, neu’r Ysgrifennydd Gwladol (sef Gweinidogion Cymru erbyn hyn) 

yn gallu gweithredu rheolaeth gynllunio.32
 

 
Cynnig yn y Papur Cwmpasu 

 

3.76 Yn y Papur Cwmpasu aethom ati dros dro I gynnig y dylai’r gyfraith sy’n ymwneud 

ag adfywiad a datblygiad gael ei chodeiddio fel y pedwerydd o’r pum cam 

codeiddio.33
 Roeddem hefyd yn awgrymu tynnu rhywfaint o’r ddeddfwriaeth 

ddarfodedig. 

 

3.77 Cytunodd Persimmon Homes  West  Wales y dylai cam dilynol o godeiddio 

gynnwys adfywio a datblygu. Ac fe gytunodd Cymdeithas y Bar ar Gynllunio a'r 

                                                           
23  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Rhan 8, P 2. 
24  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 225F i 225K. 
25  Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003, Rhan 8. 
26  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, adrannau 304, 304A; Deddf Bwrdd Datblygu Cymru 1975; Deddf 

Tir Diffaith 1982, adran 2. 
27  Deddf Awdurdodau Lleol (Tir) 1963, adran 2. 
28  Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949. adran 89; Deddf Awdurdodau Lleol (Tir) 

1962, a 5; Deddf Tir Diffaith 1982, a 3. 
29  Deddf Bwrdd Datblygu Cymru 1975, a 16, Deddf Tir Diffaith 1982, a 2. 
30  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, Rhan 9. 
31  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990, a 228; Deddf Bwrdd Datblygu Cymru 1975, adrannau 16, 21A. 
32  Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 a 7 ac 8; Deddf Tref Newydd a 7. 
33  Gweler para. 3.1 uchod. 
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Amgylchedd (PEBA) bod achos ar gyfer cynnwys grymoedd yn galluogi 

awdurdodau i hwyluso cynlluniau datblygu yn eu hardal.34 

 
3.78  Dywedodd Coed Cadw nad oedd 'coedwigoedd a choed trefol' fel pe baent yn 

perthyn yn amlwg i unrhyw gam codeiddio; ond mae coed stryd o bwysigrwydd 

penodol am eu bod yn gwneud cyfraniad pwysig i'r strydlun trefol.Nododd yr 

Ymddiriedolaeth hefyd bod yr amgylchedd trefol ehangach fel petai wedi ei eithrio 

rhag cael ei ystyried am ei fod yn perthyn yn rhywle yn y canol rhwng yr 

amgylchedd hanesyddol a'r amgylchedd gwledig; dylid gwneud cyfeiriad eglur at 

wyrddu'r amgylchedd adeiledig o dan y pennawd Adfywio a Datblygu. 

 
Casgliad 

 

3.79 Rydym yn amau mai ychydig iawn o ymwybyddiaeth sy'n bodoli o'r pwerau sydd ar 

gael yn barod i awdurdodau cyhoeddus i sicrhau gwella, adfywio ac 

adnewydduRydym yn dod i'r casgliad y byddai'n fanteisiol, ochr yn ochr â 

chodeiddio a symleiddio'r gyfraith sydd wedi'i gwasgaru'n eang yn ymwneud â 

ffurfio'r cynllun datblygu a rheoli datblygiad, i'r Bil Cynllunio newydd gynnwys 

ailddatganiad clir o'r gyfraith sy'n ymwneud â phwerau awdurdodau lleol i ddod â 

gwelliannau ar dir preifat. 

 
3.80 Fodd bynnag, unwaith eto rydym ymwybodol iawn o'r cyfyngiadau ar adnoddau; ac 

rydym yn barnu felly y dylai'r pwyslais ar y cam yma fod ar gynnwys y pwerau a'r 

dyletswyddau hynny sydd yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar hyn o bryd, 

gyda darpariaethau gan Ddeddfau eraill sydd wedi eu cynnwys dim ond cyn belled 

â'u bod yn angenrheidiol i wneud synnwyr o'r pwerau a'r dyletswyddau hynny.Bydd 

hyn yn galluogi i Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990  gael ei hepgor bron yn 

gyfan gwbl cyn belled â'i bod yn berthnasol i Gymru.Byddai hefyd werth ceisio 

diddymu cyn belled ag y bo'n rhesymol bosibl, y darpariaethau diangen sydd wedi'u 

nodi uchod cyn belled ag y maen nhw'n berthnasol yng Nghymru. 

 
3.81 Ond, rydym o'r farn y byddai'n amhriodol cynnwys yn y Bil, o leiaf ar hyn o bryd, 

bwerau prynu gorfodol sydd yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ar hyn o bryd. 

 
3.82 Mae ein cynigion yn y cyswllt hwn ym Mhennod 16. 
 
Y BIL CYNLLUNIO: CASGLIAD 

 
3.83 O ganlyniad i'r ystyriaethau sydd wedi'u nodi uchod, rydym yn casglu y dylai'r Bil 

Cynllunio (Cymru) newydd gynnwys, cyn belled ag y bo'n bosibl, yr holl 

ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n ymwneud â: 

 
 (1) chynllunio a rheoli datblygiad (yn cynnwys gwaith sy'n effeithio ar adeiladau 

rhestredig ac ardaloedd cadwraeth); 

 
 (2) darparu seilwaith a gwelliannau eraill; a 

  
 (3) hysbysebu awyr agored, a gwaith ar goed sydd wedi'u diogelu: 

 

                                                           
34  Gweler para. 3.119 i 3.120. 
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 (4) gwelliant ac adfywiad wedi'i arwain gan y sector cyhoeddus (cyn belled ag y 

bo wedi'i gynnwys ar hyn o bryd yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990); a 

(5) darpariaethau atodol ac amrywiol. 

 
3.84 Rydym yn dangos yn Nhabl 3-1 arwydd cychwynnol o siâp posibl ar gyfer Bil 

Cynllunio (Cymru) newydd, i ffurfio canolbwynt y Cod newydd. Mae penodau Rhan 

Dau'r Papur Ymgynghori yma'n dilyn yr amlinelliad yma'n fras. 
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Tabl 3-1: 

Cynnwys dangosol Bil Cynllunio (Cymru) posibl 

 

 

                 Darpariaethau cyflwyniadol 

Elfennau sy'n ffurfio rhan o'r Cod Cynllunio 

Yr egwyddorion sy'n tanategu'r Cod 

Cynllunio 

Gweinyddiad y system gynllunio 

 
Ffurfio polisi cynllunio  

Fframwaith datblygiad cenedlaethol  

Cynllunio strategol  

Cynllunio datblygiad lleol  

Malltod cynllunio 

 

Gwneud cais gyfer ganiatâd cynllunio  

Yr angen am ganiatâd cynllunio  

Datblygiad gweithrediadol 

Newid defnydd 

Ffyrdd o roi caniatâd cynllunio 

Rhoi caniatâd drwy orchymyn datblygu 

Mathau eraill o geisiadau cynllunio  

Ceisiadau am dystysgrif datblygiad 

cyfreithlon 

 
Ceisiadau cynllunio i'r awdurdod 

cynllunio 

 Penderfynu ar geisiadau cynllunio  

Cymeradwyo manylion 
Amodau 
Amrywio caniatâd cynllunio  

Caniatâd cynllunio tybiedig  

Asesiad o effaith amgylcheddol 

Galw ceisiadau i mewn gan Weinidogion 

Cymru 

 
Ceisiadau i Weinidogion Cymru 

Ceisiadau ym maes awdurdodau sy'n 

tanberfformio 

Datblygiadau o arwyddocâd cenedlaethol 

 

Darparu ar gyfer seilwaith a gwelliannau 

eraill 

Ardoll seilwaith cymunedol (CIL)  

Goblygiadau cynllunio 

 

Apeliadau 

Apeliadau i Weinidogion Cymru 

 
Datblygiad diawdurdod 

Hysbysiadau rhybuddio am orfodi 

Hybysiadau am atal dros dro 

Hysbysiad torri amodau  

Hysbysiadau gorfodi 

Rhybuddion atal 

 
Hysbysebu awyr agored 

Diffiniad o hysbysebion  

Caniatâd i hysbysebu  

Hysbysebu diawdurdod 

 

Gwaith i goed a pherthi 
Gorchmynion diogelu coed  

Gwaith ar goed sydd wedi'u diogelu  

Gwaith anawdurdodedig ar goed  

Coed mewn ardaloedd cadwraeth 

 

Gwelliant, adfywiad ac adnewyddu 

Gwella tir ac adeiladau hyll 

Graffiti a gosod posteri'n anghyfreithlon 

 
Darpariaethau atodol ac amrywiol 
Ymgymerwyr statudol  

Achosion arbennig eraill  

Mwynau 

Dehongli 
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3.85 Dylid gosod hyn ochr yn ochr â Tabl 1-1, sy'n crynhoi cyflwr anfoddhaol presennol 

y gyfraith. 

 
  3.86 Rydym yn pwysleisio mai dim ond syniad dangosol yw hwn o'r hyn allai fod yn 

bosibl, ac nid yw wedi'i fwriadu i rwystro mewn unrhyw ffordd ffurf a chynnwys y 

Bil Cynllunio newydd yn y pen draw; yn amlwg mae'r broses ddrafftio fanwl yn 

debygol o gynhyrchu awgrymiadau am strwythur arall. Ond mae'n dangos ein barn 

ynghylch cwmpas cyffredinol yr ymarfer. 
 

 
 
 

   YR AMGYLCHEDD HANESYDDOL 

 
   Y gyfraith sy'n ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol yn gyffredinol 

 

3.87 Rydym wedi argymell yn barod fod y darpariaethau sy'n llywio rheolaeth y gwaith 

ar adeiladau rhestredig ac mewn ardaloedd cadwraeth yn cael eu cynnwys o fewn 

y Cod Cynllunio.35
 Fel y nodwyd yn y Papur Cwmpasu, canlyniad hyn yw gadael 

nifer o ddarpariaethau “ar ei hôl hi”.36
 

 

                 3.88 Mae rhai o'r darpariaethau yma yn Neddf Adeiladau Rhestredig 1990, fel y mae 

wedi'i diwygio gan Ddeddf Cynllunio a Digolledu 1991 a Deddf Amgylchedd 

Hanesyddol (Cymru) 2016.Maent yn ymdrin â rhestru adeiladau o ddiddordeb 

arbennig, dynodi ardaloedd cadwraeth, cytundebau partneriaeth treftadaeth, atal 

niwed a dirywiad, a grantiau a benthyciadau.Mae'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud 

â'r materion yma, o'i hymddangosiad gyntaf yn yr 1940au hyd 1990, wedi ei 

chynnwys o fewn y prif Ddeddf gynllunio bob amser –  yn Lloegr ac yng Nghymru 

ac yn Yr Alban. 

 
                3.89 Mae'r ddeddfwriaeth gyffredinol sy'n ymwneud ag adeiladau rhestredig ac 

ardaloedd cadwraeth wedi bod o fewn y prif Orchymyn Cynllunio yng Ngogledd 

Iwerddon erioed, ac mae'n dal i fod yn y brif Ddeddf gynllunio. Mae wedi bod yn y 

brif Ddeddf Gynllunio erioed yng Ngweriniaeth Iwerddon hefyd. 

 
3.90 Mae darpariaethau tebyg yn ymwneud â diogelu henebion – unwaith eto, yn 

cynnwys y rheiny sy'n berthnasol i gytundebau partneriaeth treftadaeth, atal 

dirywiad a niwed, a grantiau a benthyciadau – yn ogystal â chaniatâd henebion 

cofrestredig.Yn gyffredinol, mae'r rhain yn Neddf Henebion ac Ardaloedd 

Archaeolegol 1979, fel y mae wedi'i diwygio gan Ddeddf 2016.  

 
3.91 Mae hefyd ddarpariaethau perthnasol mewn deddfwriaeth arall, yn benodol Deddf 

Adeiladau Hanesyddol a Henebion 1953 a Deddf Amwynderau Tref 1967. 
 

3.92 Pan oedd Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) yn mynd drwy'r Cynulliad, 

mynegodd nifer o'r rheiny oedd yn rhoi tystiolaeth y farn fod y Bil yn gyfle a gollwyd 

i gyfuno'n gyffredinol y ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol 

– cofadeiladau, adeiladau ac ardaloedd. 

 

                                                           
35  Gweler para 3.48 i 3.49, a Phennod 13. 
36  Y Gyfraith Gynllunio yng Nghymru: Papur Cwmpasu, paragraff 4.66. 
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3.93 Mewn ymateb i'n Papur Cwmpasu, cytunodd Cymorth Cynllunio Cymru y byddai'r 

ddeddfwriaeth am yr amgylchedd hanesyddol yn ffitio i mewn i gynllun ehangach 

cyfuno deddfwriaeth gynllunio brif ffrwd, ond awgrymodd y dylid mynd ar ei ôl fel 

cam dilynol.Cytunodd Persimmon Homes West Wales y dylai'r amgylchedd 

hanesyddol dderbyn sylw mewn cam diweddarach o'r codeiddio.Roedd y 

Gymdeithas Perchnogion Tir a Busnes Cefn Gwlad yn cytuno mewn egwyddor y 

byddai'n fuddiol cyfuno cyfraith amgylcheddol hanesyddol. 

 
3.94 Dywedodd y Sefydliad Cynllunio Trefol Brenhinol yng Nghymru, ar y llaw arall, y 

gallai dadlau sylweddol godiam 'ddatod y darpariaethau adeiladau rhestredig ac 

ardaloedd cadwraeth' rhwng y cam cyntaf yma a'r ail gam cynigiedig sy'n delio 

gyda'r amgylchedd hanesyddol. 

 
3.95 O'r holl ddyletswyddau a roddwyd i awdurdodau cynllunio gan amrywiol ddarnau 

o ddeddfwriaeth, a nodwyd yn gynharach ac mewn mwy o fanylder ym Mhennod 

5 y Papur Ymgynghori yma, mae'n amlwg mai'r unig rai y cyfeirir atynt mewn 

gwirionedd yn Neddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ei hun yw'r rheiny (sydd i'w 

cael er hyn o bryd mewn adrannau amrywiol o Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990) 

sy'n ymwneud ag adeiladau rhestredig ac ardaloedd cadwraeth.Ac yn ymarferol, 

mae maint sylweddol yr ymgyfreithiad sy'n ymwneud â'r amgylchedd hanesyddol 

mewn blynyddoedd diweddar wedi codi bron yn gyfan gwbl mewn cysylltiad â'i 

ryngweithiad gyda rheolaeth cynllunio prif ffrwd.37
 Mae ystyriaethau o'r fath yn 

awgrymu y dylai'r dyteswyddau hynny, ar y lleiaf un, barhau i dderbyn cyfeiriad 

atynt yn y Cod Cynllunio newydd, ochr yn ochr â'r amrywiol ddyletswyddau eraill 

sy'n ymwneud â gweithredu dyletswyddau a phwerau cynllunio.38
 

 

3.96 Yn fwy sylfaenol, fodd bynnag, rydym wedi nodi'n barod bod maint y gorgyffwrdd 

rhwng y darpariaethau sy'n ymwneud â chaniatâd cynllunio, caniatâd adeiladau 

rhestredig ac ardaloedd cadwraeth yn golygu y dylid dod â nhw ynghyd.39
 Byddai 

hynny'n achosi i oddeutu dri chwarter o Ddeddf Adeiladau Rhestredig 1990 gael 

ei disodli cyn belled â'i bod yn berthnasol yng Nghymru. 

 
3.97  O ran gweddill Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 – hynny yw, y darpariaethau 

ynddi heblaw'r rheiny sy'n llywio'r rheolaeth ar waith i adeiladau rhestredig a 

dymchweliad mewn ardaloedd cadwraeth – ynghyd â'r darpariaethau sy'n weddill 

yn Neddf Adeiladau Hanesyddol a Henebion 1953 a Deddf Amwynderau Dinesig 

1967 – gallent dderbyn sylw ymarfer cyfuno ar wahân. 

 

3.98    Ym mis Rhafgyr 2016 cyhoeddodd Cwnsler Cyffredinol Cymru y byddai 
lywodraeth  Cymru'n gweithredu rhaglen beilot o gyfuno, codeiddio a chyhoeddi'r 
gyfraith yn well.Ym mis Mai 2017, mewn tystiolaeth i Bwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol a Deddfwriaethol Cynlluniad Cymru, dywedodd bod y 
ddeddfwriaeth amgylcheddol hanesyddol wedi ei dewis ar gyfer codeiddio 
oherwydd, ymysg rhesymau eraill, ei pherthynas gyda'r gyfraith gynllunio.40

 

 

                                                           
37  Cyngor Dosbarth Dwyrain Northampton  v Yr Ysgrifennydd Gwladol [2014] EWCA Civ 137, ac 

ymgyfreithiad perthnasol; gweler para 13.50. 
38  Gweler paragraffau 5.41 i 5.56. 
39  Gweler cwestiwn ymgynghori 13 -1. 
40  Gweler y papur a gyflwynwyd gan y Cwnsler Cyffredinol i Bwyllgor Materion Corfforaethol a 

Deddfwriaethol Cynulliad Cymru, a chofnodion 8 Mai 2017, paragraffau 233, 272, 273. 
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3.99 Cafodd y newidiadau a gyflwynwyd yn Neddf Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 

2016 – sy'n diwygio Deddf Henebion 1979 a Deddf Adeiladau Rhestredig 1990 – 

eu llunio'n bwrpasol i ddod â'r gwahanol fathau o asedau hanesyddol at ei gilydd, 

a byddai'n anffodus os byddai hynny'n cael ei ddatod oherwydd gwahanu'r ddau 

god deddfwriaethol. Felly os ddeddfwriaeth sy'n ymwneud ag adeiladau rhestredig 

ac ardaloedd cadwraeth yn mynd i gael eu cyfuno, byddem yn argymell bod y 

darpariaethau cyfatebol sy'n ymwneud â henebion yn cael eu cynnwys hefyd. 
 

3.100 Mae'n edrych yn debygol y gallai canlyniad yr ymarfer yma felly fod yn God 

Amgylcheddol Hanesyddol newydd, sy'n ymddangos ar (neu oddeutu) yr un pryd 

â'r Cod Cynllunio sy'n derbyn sylw yn y Papur Ymgynghori yma – er bod yr union 

amserlen ar gyfer unrhyw ddeddfwriaeth newydd yn amodol wrth gwrs ar 

gyfyngiadau ar adnoddau. Unwaith eto, rydym wedi nodi (yn Nhabl -3-2) syniad 

cychwynnol o'r ffordd y gwelwn siâp posibl Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) 

posibl, i ffurfio canolbwynt Cod o'r fath; ond rydym yn pwysleisio nad ydym wedi 

cyfranogi yn ei baratoad. 
 

 
 
 

Tabl 3-2: 

Cynnwys dangosol Bil Amgylchedd Hanesyddol (Cymru) posibl 

 
 

                 Darpariaethau cyflwyniadol  

Elfennau sy'n ffurfio rhan o Weinyddiad 

y Cod 

Gweinyddiaeth 
 

Safleoedd treftadaeth y byd 

Diffiniad  

Dyletswydd 

Gyffredinol 

 
Henebion 

Diffiniadau 

Atodlen o henebion o bwysigrwydd 
cenedlaethol 

Diogelwch interim  

Dyletswydd cyffredinol 

Gwaith sy'n effeithio ar henebion 
cofrestredig  

 
Adeiladau rhestredig 

Rhestr o adeiladau o ddiddordeb arbennig 

Diogelwch interim  

Maint y rhestru  

Dyletswydd cyffredinol 

Adeiladau rhestredig mewn cyflwr gwael  

Prynu adeiladau rhestredig 

Ardaloedd cadwraeth 

Dynodi ardaloedd cadwraeth  

Dyletswydd cyffredinol 

Gwaith brys 

 
Asedau treftadaeth eraill  

Gerddi a 

pharciau 

hanesyddol  

Cofrestrau eraill 

 
Darpariaethau atodol  

Cytundebau partneriaeth 

treftadaeth  

Cymorth ariannol 

Cofnodion amgylchedd hanesyddol  

Enwau lleoedd hanesyddol  

Panel cynghori 

 
Darpariaethau atodol ac amrywiol 

 

Achosion arbennig 

 
Dehongliad 
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CEFN GWLAD A HAWLIAU TRAMWY 

 
3.10 1Mae'r ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n ymwneud â diogelu cefn gwlad, mynediad 

cyhoeddus i dir preifat, a hawliau tramwy cerddwyr wedi'i chynnwys yn yr un grŵp 

o Ddeddfau i raddau mawr: yn benodol, Deddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i 

Gefn Gwlad 1949, Deddf Cefn Gwlad 1968, Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 

1981, Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000, a Deddf Amgylchedd Naturiol a 

Chymunedau Gwledig 2006.Mae darpariaethau perthnasol i'w cael yn Neddf 

Priffyrdd 1980 a (mewn perthynas â Lloegr yn unig) Deddf Dadreoli 2015. 

 
3.102 Gallai'r darpariaethau statudol amrywiol hyn fod yn briodol ar gyfer codeiddio cyn 

belled â'u bod yn berthnasol yng Nghymru.A gallai'r cod hwnnw sefyll ar ei ben ei 

hun, fel Cod Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy (Cymru), neu gallai ffurfio rhan bellach 

o'r Cod Cynllunio – er y byddai'r dull blaenorol yn ymddangos yn well, o ystyried y 

gorgyffwrdd gweddol gymedrol rhwng y ddau.Ond, yn y naill achos a'r llall, byddai'n 

rhaid iddynt dderbyn llawer o ystyriaeth bellach.Ac os yw Llywodraeth Cymru'n 

ystyried deddfwriaeth bellach mewn perthynas â materion amgylcheddol, byddai'n 

ddoeth i godeiddio o'r fath ddilyn diwedd yr ymarfer hwnnw. 

 
3.103 Mae llawer o'r gyfraith yma'n cysylltu gyda'r ddeddfwriaeth sy'n ymwneud â 

gwarchod bywyd gwyllt, y cafwyd adolygiad diweddar ohono gan Gomisiwn y 

Gyfraith.41
 Yn ei dro, mae'r ddeddf yma'n cael ei dylanwadu'n gryf gan 

Gyfarwyddebau'r Undeb Ewropeaidd sy'n ymwneud â diogelu rhywogaethau a 

chynefinoedd, sy'n debygol o gael ei adolygu ymhellach ar sail ymadawiad Prydain 

cyn hir â'r Undeb Ewropeaidd. 

 
3.104 Am yr holl resymau hyn, rydym yn argymell na ddylid cynnwys y maes yma o fewn 

y Cod Cynllunio ar hyn o bryd, ond y dylid ei gadw dan adolygiad a'i ystyried ar gyfer 

codeiddio maes o law – naill ai fel rhan bellach o'r Cod Cynllunio neu fel Cod Cefn 

Gwlad a Hawliau Tramwy ar wahân. 

 
3.105 Rydym yn argymell mewn Pennod ddiweddarach y gallai'r dyletswyddau cyffredinol 

yn y Cod sy'n ystyried materion amrywiol gael eu cynnwys yn ddefnyddiol ymhob 

un o'r statudau a grybwyllir o dan y pennawd yma. 

                                                           
41  Deddf Bywyd Gwyllt: Adroddiad, Tachwedd 2015, Adroddiad Comisiwn y Gyfraith Rhif 362 
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SYLWEDDAU PERYGLUS 

 
3.106 Gall storio sylweddau penodol (megis cemegau diwydiannol a phowdrau penodol) 

ar y tir fod yn beryglus. Gellir ystyried cyflwyno sylweddau o'r fath ar dir am y tro 

cyntaf fel newid materol yn y ffordd y defnyddir y tir, a bydd hynny felly'n amodol ar 

yr angen am ganiatâd cynllunio.Gall caniatâd o'r fath, os yw'n cael ei roi, fod yn 

amodol ar amodau priodol, sydd wedi eu llunio i sicrhau fod y sylweddau'n cael eu 

storio'n ddiogel.Yn y Papur Cwmpasu, rydym wedi cynnig dros dro bod y gyfraith 

sy'n ymwneud â sylweddau peryglus yn ffurfio'r pumed cam sydd hefyd yn gam 

terfynol i'r ymarfer codeiddio presennol. 

 
3.107 Roedd Cymorth Cynllunio Cymru, Cymdeithas Cynllunio Gwlad a Thref, a 

Persimmon Homes West Wales o'r farn na ddylid cynnwys sylweddau peryglus yn 

rhan gyntaf y cod.Nododd yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE) na 

fyddai cael caniatâd sylweddau peryglus y tu allan i gwmpas y cod yn achosi unrhyw 

broblemau iddynt.Dywedodd 

 
Mewn perthynas â chaniatâd sylweddau peryglus, rydym yn nodi'r 

canllawiau mewn perthynas ag ymgynghoriad  gyda'r Awdurdod 

Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar ddatblygiad cynigiedig o amgylch 

gosodiadau peryglus yng Nghylchlythyr 20/01 - Rheoliadau Cynllunio 

ar gyfer Sylweddau Peryglus.Mae'r Awdurdod Gweithredol Iechyd a 

Diogelwch yn awgrymu y dylid rhoi ystyriaeth i gynnwys rhywfaint o 

arweiniad i Awdurdodau Cynllunio Lleol ar yr angen i sicrhau bod eu 

polisi defnydd tir, neu bolisïau perthnasol eraill, yn ystyried rheoliadau 

sydd wedi eu nodi yn Erthygl 13 y Gyfarwyddeb Sevseso III sydd wedi'i 

bwriadu i atal damweiniau mawrion a chyfyngu ar effaith damweiniau 

o'r fath ar iechyd dynol a'r amgylchedd.  

 
3.108 Ond, roedd Fforwm Ymgynghorwyr Cynllunio Cymu'n credu bod caniatâd 

sylweddau peryglus, er nad ydyw'n her pob dydd i'r mwyafrif o ymgynghorwyr neu 

awdurdodau cynllunio, yn rhan bwysig o ddeddfwriaeth gynllunio gyfredol. 

 
3.109 Mae'r ddeddfwriaeth ar sylweddau peryglus i'w gweld yn gweithredu'n foddhaol. 

Mae'n bwnc gweddol hunangynhwysol ac mae un darn o ddeddfwriaeth yn ymdrin 

a hi.42 Mae'n ymddangos nad oes angen brys i'w gynnwys yn y Cod Cynllunio ar 

hyn o bryd. 
 
 
 
 
PYNCIAU ERAILL YR YDYM WEDI EU HYSTYRIED OND WEDI EU HEITHRIO 

 
3.110 Yn olaf, rydym yn sôn yn fyr am rai pynciau eraill yr ydym wedi penderfynu na 

ddylent fod yn rhan o'r Bil Cynllunio, o leiaf ar hyn o bryd. Y rheswm am hyn yw 

naill ai: 

 
 (1) am nad ydynt o fewn cymhwysedd deddfwriaethol y Cynulliad, oherwydd bydd 

yn digwydd wedi i Ddeddf Cymru 2017 ddod i rym; neu 
 

                                                           
42  Deddf Cynllunio (Sylweddau Peryglus) 1990 
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 (2)  er eu bod yn berthnasol i gynllunio, maent yn bynciau hunangynhwysol 

fyddai'n cael eu trin yn well mewn deddfwriaeth ar wahân. 

 
3.111 O ran y pynciau yn yr ail gategori, gallai'r ddeddfwriaeth sylfaenol sy'n ymdrin â 

rhai ohonynt gael eu cynnwys yn ddefnyddiol yn y Cod Cynllunio rywbryd yn y 

dyfodol; mewn eraill, mae'n debyg y byddai'n well rhoi'r ddeddfwriaeth yn rhywle 

arall. Bydd y penderfyniadau am hynny'n cael eu dylanwadu gan y ffordd mae 

patrwm y Codau yng Nghymru'n datblygu yn y dyfodol. 

 
3.112 Yn fyr, rydym wedi dod i'r casgliad na ddylai'r Cod gynnwys y gyfraith a'r arweiniad 

sy'n ymwneud â'r pynciau a ganlyn: 

 
 (1) prosiectau seilwaith mawr; 

 
 (2) pryniant gorfodol a digolledu; 

 
 (3) rheolaeth o dan y Rheoliadau Adeiladu; a 

 
 (4) chodau hunangynhwysol eraill (seilwaith cludiant, cartrefi symudol, 

gwrychoedd uchel, a llongddrylliadau a ddiogelir) 

 
Rydym yn ystyried pob un o'r pynciau yma'n fyr isod. 

 
Prosiectau seilwaith mawr 
 

3.113 Mae prosiectau seilwaith cenedlaethol arwyddocaol perthnasol sy'n gofyn 

"caniatâd datblygu" wedi eu cadw ar gyfer Llywodraeth y Deyrnas Unedig,43
 gan 

adlewyrchu efallai dyhead Llywodraeth y Deyrnas Unedig i sichrau bod prosiectau 

o bwysigrwydd cenedlaethol yn cael eu cynllunio a'ucymeradwyo ar sail ledled y 

DU. Fodd bynnag, mae caniatâd cynllunio mewn perthynas â "datblygiadau o 

arwyddocâd cenedlaethol" o fewn cymhwysedd Cynulliad Cymru,a bydd yn cael 

ei ystyried ymhellach ym Mhennod 9. 

 
Pryniant gorfodol a digolledu 

 

3.114 Mae'r gallu i awdurdodau cyhoeddus brynu tir i'w ddefnyddio er budd y cyhoedd, 

ac asesu maint teg a rhesymol yr iawndal sy'n daladwy am bryniant o'r fath, o 

bwysigrwydd cymdeithasol ac economaidd hanfodol. Mae hefyd yn amlwg 

berthnasol i'r broses o gynllunio ac adfywio. 

 
3.115 O dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 2006 – fel y cafodd ei chyflwyno ac fel y cafodd 

ei diwygio hefyd yn dilyn y refferendwm yn 2011– ni chafodd y grym i gynhrychu 

deddfwriaeth i ddelio gyda'r gyfraith hawliau ynghylch pryniant gorfodol a digolledu 

ei ddatganoli.44 Y rheswm am hynny o bosib oedd y farn y byddai'n fanteisiol cael 

un cod unfath yn gweithredu drwy Gymru a Lloegr, yn enwedig mewn perthynas 

â'r hawl i ddigollediad.Am y rheswm hwnnw, ychydig iawn o gyfeiriad sydd at hyn 

yn y Papur Cwmpasu sy'n ymwneud â'r prosiect presennol. 

 

                                                           
43  Gweler Ddeddf Llywodraeth Cymru  2006, Atodlen 7A, paragraff 184(a). 
44  Er gall rhai statudau perthnasol i faterion sydd wedi eu datganoli gynnwys darpariaethau i alluogi caffael 

tir naill ai trwy rymoedd gorfodi neu trwy gytundeb. 
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3.116 Fodd bynnag, yn y camau terfynol o basio Bil Cymru drwy'r Senedd, derbyniodd y 

Llywodraeth yn llwyr y dylid datganoli'r grym i ddeddfu ar y drefn brynu gorfodol, 

drwy ddiwygio'r Bil er mwyn cadw pwerau deddfwriaethol i Senedd y Deyrnas 

Unedig sy'n ymwneud â digolledu mewn perthynas ag 
 

(1) ymyrryd gyda hawliau mewn tir drwy arfer pŵer statudol; a 

 
(2) dibrisiad yng ngwerth y tir o ganlyniad i waith neu dir a ddarperir neu a 

ddefnyddir wrth weithredu pŵer statudol. 
 

3.117 Mae'r fformwleiddiad hwnnw'n parhau yn Neddf Cymru fel y cafodd ei gweithredu 

yn y diwedd.45 Mewn geiriau eraill, mae Senedd y Deyrnas Unedig wedi cadw iddi'i 

hun yr hawl i ddeddfu mewn perthynas â digolledu am bryniant gorfodol, hollti 

hawliau ac aflonyddu, ond nid mewn perthynas â phryniant gorfodol yn fwy 

cyffredinol.Byddai'n bosibl felly i Gynulliad Cymru ddeddfu ar gyfer agweddau 

gweithdrefnol o bryniant gorfodol, yn amodol ar broblemau posibl mewn perthynas 

â diwygio'r ddeddf eiddo gyffredinol, sydd y tu allan i bwerau'r Cynulliad.46
 

 
3.118 Mae'r gyfraith gyffredinol ynghylch prynu gorfodol wedi ei chynllunio'n glir gyda 

chyfraith cynllunio, yn rhinwedd y pwnc.  Ond mae'n parhau i fod yn bwnc 

sylweddol ynddo ei hun; fe'i i ystyriwyd gan y Comisiwn mewn Papur Ymgynghori 

ar wahân rhyw ddegawd yn ôl.47 Felly nid ydym yn ystyried y dylai fod o fewn 

cwmpas yr ymarfer cyfredol.  

 

3.119 Fodd bynnag, yn ogystal â'r gyfraith gyffredinol honno, mae nifer o statudau 

perthnasol i faterion a ddatganolwyd yn cynnwys darpariaethau sydd yn galluogi 

caffael tir, naill ai trwy ddefnyddio grymoedd gorfodol neu trwy gytundeb.48 Nid yw 

Deddf Gynllunio Gwlad a Thref 1990 yn eithriad ac mae adran 226 yn grymuso 

awdurdod lleol i gaffael yn orfodol unrhyw dir yn ei ardal os yw'n credu y bydd ei 

gaffael yn hwyluso datblygu, ail-ddatblygu neu wella ar neu mewn perthynas â'r 

tir, neu os oes angen y tir at ddibenion sydd yn hanfodol er budd cynllunio cywir 

mewn ardal lle mae'r tir wedi ei leoli. Yna mae gweddill rhan 9 Deddf Gynllunio 

Gwlad a Thref 1990 yn ymhelaethu ar yr egwyddor mewn mwy o fanylder.  

 

3.120  Byddai'n bosibl ailddatgan darpariaethau Rhan 9 (a darpariaethau cysylltiedig yn 

Rhannau 10 ac 11) yn y Bil newydd. Fodd bynnag, ar ôl trafod gyda Llywodraeth 

Cymru, rydym yn ystyried y byddai hyn yn ychwangeu yn sylwedddol at 

gymhlethdod yr ymarfer, ac felly yn peri oedi cyn cynhyrchu'r Bil; er y gellid ei 

gynnwys ymhellach ymalen, efallai ar y cyd â darpariaethau eraill yn Neddf 

Awdurdiod Datblygu Cymru 1975 a deddfwriaeth gysylltiedig y soniwyd amdanynt 

yn gynharach yn y Bennod hon.49 
 

 

                                                           
45  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7A, para 185, fel y cafodd ei gynnwys mewn Deddf Cymru 

2017, Atodlen 1. 
46  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7B, para 7, fel y cafodd ei osod i mewn gan Ddeddf 

Cymru 2017, Atodlen 2. 
47  Ymlaen i God Prynu Gorfodol; (1) Iawndal Comisiwn y Gyfraith 286 2003; a Ymlaen at God 

Prynu Gorfodol: (2) Gweithdrefn Comisiwn y Gyfraith 291 2004. 
48  Er enghraifft, Deddf Iechyd Cyhoeddus 1875, a 164; Deddf Coedwigaeth 1967, a 39; Deddf Priffyrdd 

1980 a 239(3). 
49  Gweler para 3.71. 
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Cymeradwyaeth o dan y Rheoliadau Adeiladu 
 

3.121 Yn gyffredinol, mae ar y rheiny sydd eisiau gweithredu prosiect adeiladu angen 

caniatâd cynllunio a chymeradwyaerh o dan y Rheoliadau Adeiladu. Felly, efallai 

y bydd yn ymddangos ar yr olwg cyntaf y dylai ymarfer codeiddio a symleiddio o'r 

math a welwn yma gynnwys y Rheoliadau Adeiladu hefyd – a'r ddeddfwriaeth 

sylfaenol berthnasol, o dan Ddeddf Adeiladu 1984. 

 
3.122 Fodd bynnag, mae'r ddau god deddfwriaethol yn wahanol iawn yn eu hanfod. Mae 

rheolaeth o dan y Deddfau cynllunio yn galluogi'r awdurdod lleol perthnasol i 

ganfod pa mor fanteisiol fyddai math arbennig o adeilad neu ddefnydd tir mewn 

egwyddor. I'r gwrthwyneb, mae rheolaeth o dan y Rheoliadau Adeiladu'n galluogi 

i'r awdurdod reoleiddio manylion corfforol y gwaith adeiladu perthnasol – yn 

cynnwys diogelwch strwythurol, diogelwch mewn perthynas â thân, cyflwr y tir, 

ynysu sain, awyru, gwasanaethau, draeniad ac yn y blaen. 

 
3.123 Mae'r ddwy broses yn berthnasol fel arfer ar wahanol gamau yn esblygiad y 

prosiect, ac yn cael eu rheoli gan wahanol swyddogion awdurdod lleol. 

 
3.124 Yn ogystal, o dan Fil Cymru fel y cafodd ei gyflwyno'n wreiddiol i'r Senedd, gellir 

nodi mai un o'r  materion a gadwyd i Senedd y Deyrnas Unedig oedd “rheoli 

cynllunio ac adeiladu adeiladau a materion perthnasol, dymchweliad adeiladau, a 

gwasanaethau, gosodion ac offer a ddarparwyd o fewn neu mewn cysylltiad ag 

adeiladau”.50
 O ganlyniad i ddiwygiadau a wnaed i'r Bil, roedd y gadwraeth honno 

wedi'i chyfyngu dim ond i reoliad o'r fath fel yr oedd yn berthnasol i dir a ddaliwyd 

neu a ddefnyddiwyd gan y Goron, adran y Llywodraeth, neu ymgymerwyr statudol 

penodol. Nid oedd deddfwriaeth a allai gael ei phasio un diwrnod efallai gan y 

Cynulliad yn gallu rheoleiddio adeiladau ar dir o'r fath. 
 

3.125  Yn y Papur Cwmspasu, nid oeddem yn rhagweld cynnwys yn y Cod Cynllunio'r 

ddeddfwriaeth sy'n llywio'r rheolaeth o dan y Rheoliadau Adeiladu; ac rydym yn 

parhau i farnu y dylai gael ei eithrio. 

 
Codau hunangynhwysol eraill  

 

Seilwaith cludiant 
 

3.126 Mae awdurdodi prosiectau cludiant penodol (yn benodol rheilffyrdd, tramffyrdd, 

systemau cludiant dan arweiniad, a gwaith sy'n ymyrryd â hawliau mordwyo) yn 

fwy cymhleth na dim ond rhoi caniatâd cynllunio, oherwydd yn aml iawn bydd 

gweithredu cynllun o'r fath yn cynnwys nid yn unig wneud gwaith peirianneg neu 

waith arall, ond hefyd amrywiaeth o faterion ategol megis prynu tir, diddymu 

hawliau, codi tollau neu gostau teithio, a chreu is-ddeddfau. 

 
Cartrefi symudol 

 

3.127 Mae rhai cartrefi symudol a chyfeirir atynt yn gyffredin fel “cartrefi parc”, yn cael eu 

defnyddio gan eu perchnogion drwy'r flwyddyn gron fel eu prif le byw. Mae lleoli 

cartrefi symudol wedi achosi problemau'n gyson am flynyddoedd lawer, ac felly 

mae llawer o ddeddfwriaeth wedi'i phasio am hyn – er bod hynny'n ymddangos fel 

                                                           
50  Deddf Llywodraeth Cymru 2006, Atodlen 7B para 7, fel y cafodd ei osod i mewn dan Ddeddf Cymru 

2017, Atodlen 2. 
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petai wedi gostwng mewn blynyddoedd diweddar.Mae'r gyfraith sy'n ymwneud â 

thwyddedu safleoedd carafanau a rheoleiddio anheddiad mewn cartref symudol ar 

wahân i gyfraith gynllunio brif ffrwd fel arfer, er ei bod wedi ei chysylltu drwy 

rinwedd y ddarpariaeth yn y Gorchymyn Datblygu Cyffredinol a Ganiateir y rhoddir 

caniatâd cynllunio drwyddo ar gyfer lleoli carafanau mewn amgylchiadau lle nad 

yw trwydded safle'n ofynnol.51 

 

3.128  Mae carafannu eraill yn cael eu gosod ar eiddo domestig neu eiddo arall, yn 

nodweddiadol mewn yn ngerddi blaen cartrefi maestrefol. Gall y rhai hyn hefyd 

achosi problemau cynllunio, ond gan amlaf bydd rheolaeth gynllunio arferol yn 

delio â hwy.  

 
Gwrychoedd uchel 

 

3.129 Roedd dadleuon am wrychoedd uchel ar y ffin rhwng eiddo preswyl sydd drws 

nesaf i'w gilydd yn arfer achosi llawer o ddicter a phryder.Yn dilyn llawer o bwysau 

cyhoeddus a chyfres o Filiau aelodau preifat, cawsent eu trin yn Rhan 8 Deddf 

Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003, sy'n berthnasol yng Nghymru a Lloegr fel ei 

gilydd. Mae hyn yn deddfu fod perchennog (A) gardd sy'n cael ei chysgodi gan 

wrych uchel yn cael gofyn i'r awdurdod lleol roi hysbysiad i berchnennog y gwrych 

(B).Os rhoddir hysbysiad o'r fath, gall B apelio i'r Arolygiaeth Gynllunio; os nad, 

gallai A apelio.52
 

 
Llongddrylliadau wedi'u diogelu 

 

3.130 Rydym yn trafod archaeoleg yn gyffredinol mewn rhan arall o'r Papur 

Ymgynghori.53
 Un categori penodol sy'n cael ei ddiogelu ar hyn o bryd o dan drefn 

statudol hollol ar wahân yw llongddrylliadau alltraeth, sydd wedi eu diogelu o dan 

Ddeddf Diogelu Llongddrylliadau 1973.Ar hyn o bryd mae chwe llongddrylliad oddi 

ar arfordir Cymru, wedi eu dynodi o dan y Ddeddf a'u diogelu gan Cadw.54
  Mae'r 

system ddiogelu o dan Ddeddf 1973 ar wahân yn llwyr i fathau eraill o ddiogelwch 

i'r amgylchedd hanesyddol. Ac nid yw'r llongddrylliadau a ddiogelir yn debygol o 

gael eu heffeithio gan gynigion datblygu. 

 
Casgliad 

 

3.131 Mae'n ymddangos bod yr amrywiol gynlluniau statudol a ystyrir uchod yn 

gweithredu'n rhesymol o foddhaol. O ystyried y cyfyngiadau ar adnoddau, mae'n 

ymddangos nad oes angen penodol i ymgorffori'r ddeddfwriaeth berthnasol yn y 

Bil Cynllunio ar y cam hwn – er y gellid dod â nhw i mewn i'r Cod ar gam 

diweddarach, efallai pan fydd corff arbennig o ddeddfwriaeth yn cael ei ddwyn 

ynghyd am resymau eraill. 
 

 
 

                                                           
51  Gorchymyn Cynllunio (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) 1995, Atodlen 2, Rhan 5, Dosbarth A; Deddf 

Safleoedd Carafanau a Rheoli Datblygiad 1960, Atodlen 1, paragraffau 2-10. 
52  Rheoliadau Gwrychoedd Uchel (Apeliadau) (Cymru) 2004 (OS 3240); Rheoliadau Gwrychoedd Uchel 

(Ffioedd) (Cymru) 2004 (OS 3241). 
53  Gweler paragraffau 3.199, 13.181 i 13.185. 
54  Y Royal Yacht Mary, oddi ar Ynysoedd y Moelrhoniaid, Ynys Môn (drylliwyd 1675, diogelwyd 

1974); Llongddrylliad Pwll Fanog, ar yr Afon Menai (drylliwyd yn y canol oesoedd, diogelwyd 
1979); Llongddrylliad Tal-y-Bont, ym Mae Ceredigion (drylliwyd yn yr pedwerydd ar 
bymthegfed ganrhfi, diogelwyd yn 2002). 
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DIWYGIADAU A DIDDYMIADAU ÔL-DDILYNOL 

 
3.132 Ochr yn ochr a'r ddau Fil newydd a ragwelir uchod – yn ymwneud â chynllunio a'r 

amgylchedd hanesyddol – byddai angen darn pellach o ddeddfwriaeth, yn 

cyflwyno'r newidiadau angenrheidiol i ddeddfwriaeth arall sy'n parhau mewn grym. 

 
3.133 Yn gyntaf, bydd darnau niferus o ddeddfwriaeth – naill ai'n gyfan neu'n rhannol – 

sy'n berthnasol yng Nghymru yn unig, ac y gellir eu diddymu'n syml.Gellir diddymu 

Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 yn ei chyfanrwydd, ynghyd â darnau o chwech arall, 

sydd wedi'u rhestru yn Nhabl B- 2 yn Atodiad B. 

 
3.134 Yn ogystal, fe fydd hi'n angenrheidiol sicrhau bod y ddeddfwriaeth bresennol sydd 

i'w ddisodli gan y Biliau newydd, mewn perthynas â Chymru, yn cael ei diwygio er 

mwyn sicrhau ei bod yn parhau i weithredu'n drefnus yn Lloegr.Rydym yn rhagweld 

y bydd oddeutu 20 darn o ddeddfwriaeth a fydd yn parhau i fod yn berthnasol yn 

Lloegr, ond na fyddent (o leiaf yn rhannol) yn berthnasol bellach yng Nghymru, ac 

mae'r rhain wedi'u rhestru yn Nhabl B-4 yn Atodiad B.55 

 
3.135 A bydd angen gwneud nifer sylweddol o ddiwygiadau i ddeddfwriaeth arall sy'n 

berthnasol (yn amrywio o Ddeddf Prynu Tir 1981 i Ddeddf Trwyddedu Swâu yn yr 

un flwyddyn).Bydd y rhain yn dod yn amlwg wrth i ddrafftio manwl y Cod symud yn 

ei flaen.Nid ydynt yn derbyn rhagor o ystyriaeth ar y cam yma. 

 
3.136 Rydym yn rhagweld na fyddai'r trydydd darn yma o ddeddfwriaeth yn ffurfio rhan o 

God, ac na fyddai angen ei hystyried yn ymarferol gan ddefnyddwyr y Codau yng 

Nghymru, na gan ddefnyddwyr y ddeddfwriaeth berthnasol fel y mae'n parhau i fod 

yn gymwys yn Lloegr. 

                                                           
55  Os byddai ymarfer tebyg yn cael ei wneud wedi hynny yn Lloegr, byddai'n bosibl diddymu'r darnau o 

ddeddfwriaeth sydd yn  Nhabl B-4 yn eu cyfanrwydd. 


